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RESUMO 
 
 

CINEMA COM IDOSOS: UM MODO DE (RE) CONTAR A VIDA Introdução: Os irmãos Lumière, 
em 1895, produziram pela primeira vez um filme que foi exibido na França, o cinema mudo, 
pois ainda não havia som. Só em 1926, a Warner Brothers produziu o primeiro filme com som, 
aprimorando, a partir disso, a chamada 7ª Arte, que teve uma grande evolução até os dias de 
hoje, com produções que encantam com sofisticação e modernidade. O trabalho do Programa 
de Atenção Integral ao Envelhecimento (PAIE), da Universidade de Taubaté, tem diversas 
finalidades, uma delas é a de promover atividades em prol de uma velhice saudável, por meio 
de ações socioeducativas, como a realização do Cine Debate da Maturidade. Descrição de 
Problema: a utilização da narrativa fílmica junto a idosos facilita reflexões sobre temas atuais e 
relacionados ao processo do envelhecimento, a partir do compartilhamento de suas 
experiências? Relevância da pesquisa: a interação de docentes, discentes e idosos favorece 
compreender a subjetividade da população mais velha, conviver com vários pontos de vista 
para melhor o relacionamento intergeracional e identificar potenciais questões de estudo e de 
intervenção em várias áreas profissionais. Benefícios do sujeito estudado:maior compreensão 
dos participantes de seu processo de vida, utilizando o cinema como estratégia de ensino, 
aprendizagem, discussão e integração social. Objetivo: observar comportamentos de adultos 
maduros e idosos em relação a temas de filmes exibidos e debatidos em um programa de 
extensão de uma Universidade do Vale do Paraíba Paulista. Metodologia: a atividade de Cine 
Debate da Maturidade foi oferecida ao público alvo do PAIE, mediada por docentes e 
discentes, com média de participação de 40 pessoas, nas últimas segundas-feiras dos meses 
de março a junho de 2014, no período vespertino. Ocorreu no auditório do Departamento de 
Comunicação da Universidade, com filmes previamente selecionados de acordo com a 
temática trabalhada em cada um destes meses. Esses filmes foram: “Compramos um 
zoológico”, “Temperos da vida” e “Uma canção para Marion”. Resultados: constatou-se que 
essa atividade possibilita a integração e a inserção social, cultural e educativa dos 
participantes, além da ampliação de conhecimentos referentes à independência, à autonomia e 
a melhor qualidade de vida. Favoreceu a aquisição/mudanças de comportamentos frente ao 
processo de envelhecimento, sob diferentes perspectivas. Observou-se grande interesse pela 
discussão sobre as relações familiares, seus conflitos, preconceitos e violência ocultos no 
cotidiano dos integrantes; além de questões como lidar com a solidão, com o medo e com as 
perdas no envelhecimento. Conclusão: a linguagem do cinema sugere ser uma estratégia 
potencial de informação e de socialização junto a essa população, quando planejada e 
realizada em grupo, tornando a realidade atual mais próxima e compreensível da realidade de 
cada um. Palavras chaves: Envelhecimento. Narrativa fílmica. Promoção de saúde.  


